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Hatvan Város Önkormányzatának lapja

Elektromos egykerekű gördeszkát, hoverboardot, elektro-
mos korcsolyát, mini e-bike-ot és egy egykerekűt is kipróbál-
hatnak a bátrabbak az autómentes családi napon. Kézműves 
foglalkozás és mókajárgány park is várja a résztvevőket. 

A Mobilitási hét kere-
tében családi napot 
tartottak a Kossuth 

téren. Számos program közül 
választhattak a résztvevők, 
minden korosztály találhatott 
magának megfelelő elfog-
laltságot. A legkisebbeknek 
a Mókajárgány park nyújtott 
kikapcsolódást, különféle jár-
műveken mehettek végig a 
kijelölt pályán. A nagyobbak 
is többféle jármű közül vá-
laszthattak. Segwey, roller, és 
még fordított kerékpár is várta 

őket. Ezek mellett elektro-
mos egykerekű gördeszkát, 
hoverboardot, elektromos 
korcsolyát, mini e-bike-ot és 
egy egykerekűt is kipróbálhat-
tak a bátrabbak. A kor pedig 
nem akadály, Csépe János 86 
évesen próbálgatta a jármű-
veket. – Egy óriási élmény, 
hogy ilyen eszközökön me-
hetek, csak úgy repülök velük. 
Amúgy is egészséges kerékpá-
ron közlekedni, ezek meg kü-
lönösen meghozzák az ember 
kedvét hozzá – mondta.

A rendőrség is képviseltette 
magát a rendezvényen, a Hat-
vani Városi Balesetmegelőzési 
Bizottság pavilonjában több 
érdekességgel találkozhattak 
az arra járók. – Az a cél, hogy 
a felnőttekkel, gyerekekkel 
megismertessük a közlekedési 
szabályokat, hogy elkerülhes-
sék a baleseteket, akár gyalo-
gosként, kerékpárosként, vagy 
gépjármű utasaként, vezető-
jeként vesznek részt a közúti 
közlekedésben – fejtette ki 
Tomcsányi Andrea rendőr őr-
nagy. Többek között bemutat-
ták a részegszemüveget, mely-
nek segítségével olyan látvány 
tárul viselője elé, mintha illu-
minált állapotban lenne. Így 

kellett végigmenni a kijelölt 
vonalon, vagy összegyűjteni 
az eldobott tárgyakat. Ez-
zel szemléltették, mennyi-
re veszélyes ittas állapotban 
közlekedni. – Nekem ez a 

szemüveg tetszett a legjob-
ban, teljesen elszédített, ket-
tőt láttam mindenből. Nehéz 
feladat volt nagyon – mondta 
Dócs Lilla Borostyán.

Kézműves foglalkozással is 
készültek a szervezők, a gye-
rekek hajtogathattak tátikát, 
készíthettek hűtőmágnest 
szalvétatechnikával és ma-
dáreleséget is. Indult a Rejté-
lyek Hatvanban című prog-
ram is a Tourinform Hatvan 
Irodából. A túra során Hat-
van nevezetességeivel és tör-
ténelmével ismerkedhettek a 
jelentkezők. Kettőkor pedig 
elstartolt a BSI városnéző 
futás, melynek keretében át-
futottak a kastély udvarán, 

majd a Zagyva partján egé-
szen a Beton-tóig. A Bátor 
Tábor felé jöttek vissza, a 
Mikes utca irányába haladtak 
tovább, s onnan a Zagyva-gá-
ton keresztül érkeztek vissza 
a polgármesteri hivatal elé. 
Ugyanebben az időpontban 
egy kerékpártúra is indult 
a Hatvan-Jászfényszaru-
Hatvan útvonalon.

Lapzártánk után több prog-
ramot is tartottak a városban, 
így volt kerékpáros felvonulás, 
bringás reggeli is, hogy ezzel 
népszerűsítsék az ilyen típusú 
közlekedést a városban. Nem 
csak egészséges, hanem ezzel 
védjük a környezetet is.

Csordás Judit

Kerékpárral is 
óvhatjuk 
a természetet
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Egy új épület építtetésével bővítenék a bölcsődei férőhe-
lyek számát Hatvanban, a tervezési folyamat megkezdé-
séről határoztak a rendkívüli testületi ülésen. Emellett a 
képviselők megszavazták, hogy 2021-ben is csatlakoznak 
a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj-
rendszerhez.

Még a szeptembe-
ri rendes testületi 
ülésen határoztak 

arról, hogy nagy változás kö-
vetkezik be a városi közleke-
désben, ugyanis október elsejé-
től ingyenessé válnak a buszos 
helyijáratok Hatvanban. Ezút-
tal a menetrend módosításról 
határoztak a képviselők.

A bölcsőde bővítésnek 
kérdése is napirenden volt. 
Hatvanban jelenleg kettő böl-
csőde fogadja a gyermekeket, 
a Mohács utcaiban jelenleg 
24, a Hajós Alfréd utcaiban 

pedig 84 férőhely áll ren-
delkezésre. Ezek teljesen ki-
használtak, ezért szükséges a 
férőhelyek bővítése, amihez 
egy új épületet építenének, 
hiszen a jelenlegi bölcsődei 
ingatlanokat nem lehet úgy 
bővíteni, hogy azok megfe-
leljenek az ellátás jogszabályi 
előírásainak. Az önkormány-
zati tulajdonú Hatvani Gesz-
tenyéskert Óvoda területén, a 
beépítetlen területrész viszont 
alkalmas bölcsőde építésére. – 
Hatvanban folyamatosan nő 
a gyerekszám, ami azt jelenti, 

hogy a fiatalok itt képzelik 
el a családjuk jövőjét. Éppen 
ezért egyre többen szeretné-
nek bölcsődei ellátást igény-
be venni. Mi ebben segítünk 
nekik – fogalmazott Horváth 
Richárd polgármester.

A rendkívüli testületi 
ülésen a képviselők meg-
szavazták, hogy 2021-ben 
ismét csatlakoznak a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj-
rendszerhez. – Többféle mó-
don támogatjuk azokat, akik 
tanulni szeretnének. Ennek 
egyik formája a Bursa Hun-
garica, amelyre azok a hát-
rányos helyzetű hatvaniak 
pályázhatnak, akik tovább 
szeretnének tanulni – fogal-
mazott a polgármester.

Csordás Judit

A nemrégiben nyugdíjba vonult Koza Józsefet választották 
meg a városos díszpolgárává. A plébános 40 évnyi papi hiva-
tásából 16 évet töltött el Hatvanban, ahol mindig alázattal 
fordult a hívek felé. Kőszegi Ferenc és Tompa Z. Mihály Pro 
Urbe-díjat, Abonyi Tünde és Kalmár János pedig polgármes-
teri díszoklevelet vehetett át.

A Grassalkovich-kas-
tély dísztermében 
tartották meg az idei 

dísztestületi ülést a képvise-
lők, ahol a legrangosabb városi 
kitüntetéseket adták át. Az 
ünnepség a városzászló bevo-
nulásával vette kezdetét, majd 
Horváth Richárd polgármes-
ter elmondta: egy erős közös-
ség, mint Hatvan, csak akkor 
és csak úgy tud jól működni, 
ha olyan emberek alkotják, 
akik képesek folyamatosan 
a maximumot nyújtani, akik 
akkor is áldozattal dolgoznak, 
mikor már elfáradtak, akik 
másokat is segítenek. Most 
ilyen embereket díjaznak, akik 
évtizedes eredményeikkel már 
bizonyítottak.

A város díszpolgára díjat 
Koza József prépost, tisztelet-
beli kanonok, érdemes esperes 
a Belvárosi Szent Adalbert 
-templom nyugalmazott plé-
bánosa vehette át. A kitünte-
téssel az adományozásról szóló 
díszoklevelet, város polgársá-
got jelképező aranyláncon füg-
gő aranyplakettet, és annak 
kicsinyített városjelvényét ve-
hette át a polgármestertől.

Laudációjában elhangzott: 
gyermekként sokat beteges-
kedett, ezért az édesanyja a 
Szűzanya oltáránál azt kérte, 

ha fia meggyógyul, azért fog 
imádkozni, hogy pap legyen. 
Ez 1980-ban teljesült is, akkor 
szentelték pappá Koza Józse-
fet, aki először Nagymarason, 
majd Balassagyarmaton káp-
lánkodott. Hatvanban 16 évig 
látta el az egyházi teendőket, a 
város nagyon sokat köszönhet 
neki: a mindennapokban erőn 
felüli teljesítményt nyújtva, 
egészségét sem kímélve, egye-

dül látta el az egyházközösség 
szolgálatát, olykor helyettesít-
ve a környékbeli települések 
hiányzó plébánosait is. Neki 
köszönhető a Hatvani Szent 
Adalbert templom felújítása, 
hogy a gyönyörű épület a val-
lásgyakorlás méltó helyszíne 
lehet, és városunk ékességévé 

vált. Koza atya nyitott, sokol-
dalú személyiség. Szabadidejé-
ben szívesen ír. Német és latin 
nyelveken tud. Régen a foci 
nagy kedvtelése volt, ma már a 
komolyzenére fordít több időt. 
Mozart, Beethoven, Bach, 
Chopin, Csajkovszkij műveit 
hallgatja, de nem veti meg a fi-
atalok modern muzsikáját sem. 
Óriási élet tapasztalata, segí-
tőkészsége, sugárzó szeretete, 
szerénysége, alázata, őszintesé-
ge, tudása átjárja életét, mellyel 
híveit is gazdagította.

Koza atya szerint minden 
emberben rengeteg szeretet 
van, ezt kell észrevennünk a 
másikban. Ha eszerint fordu-

lunk egymáshoz, akkor együtt 
nagy dolgokra vagyunk képe-
sek, mivel egymást segítve él-
hetünk teljes életet.

Ezt követően Tompa Z. Mi-
hálynak adták át a Pro Urbe 
díjat, aki közpolitikai szakértő, 
író, újságíró, irodalmi pályá-
zatok többszörös díjazottja, a 

Hatvani Galéria és a VOKE 
Liszt Ferenc Művelődési Ház 
vezetője. Harminc éve él a vá-
rosban, ezidő alatt főszerkesz-
tője volt a Hatvani Híreknek, 
dolgozott a megyei hírlapnál 
és megalapította a 6van7 ma-
gazint is. Írásaival nemzetközi 
és hazai irodalmi pályázatokon 
nyert el első- és különdíjakat, 
miniszteri díjat és minisz-
teri oklevelet is kiérdemelt 
tehetségével. Mindemellett 
irányításával az intézmények 
jelentősen fejlődtek, program-
kínálatuk szerteágazóbbá vált, 
s így sikeresen járulhattak hoz-
zá Hatvan kulturális életének 
fejlesztéséhez, elismeréséhez 
országos és nemzetközi szin-
ten is. 

A Gáspár András Bajtársi 
Egyesület is Pro Urbe díjban 
részesült. Az egyesület törté-
nete 1973-ban indult, az egy-
kori honvédségi nyugdíjas klub 
alapjaira építkezve, a honvé-
delem és rendvédelem ügye 
iránt elkötelezett személyek 
számára biztosít szervezeti 
kereteket. Tagjai közt megta-
lálhatók aktív, nyugállományú 
és tartalékos katonák, rendvé-
delmi szervek egykori tagjai, 
és az egyesület célját elfoga-
dó, szervezeti kötődéssel nem 
rendelkező személyek is. Az 
egyesület tevékenysége során 
igyekszik ötvözni a közéleti, a 
szabadidős és közösségteremtő 
tevékenységeket. Szerveznek 
tájékoztatókat, fórumokat he-
lyi és állami vezetők megbí-
zásával, és jó hangulatú egye-
sületi délutánokat, valamint a 
tagság kikapcsolódását szolgá-
ló egyéb rendezvényeket is. A 
Gáspár András Bajtársi Egye-
sület közösségekért és városért 
tett önzetlen, fáradhatatlan 
és elhivatott tevékenységéért 
kapta az elismerést, amit Kő-
szegi Ferenc vett át.

Polgármesteri díszokleve-
let kapott Abonyi Tünde, a 
hatvani Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Gondviselés 
Házának nyugalmazott intéz-
ményvezetője, aki 1978-tól 
az egészségügyben dolgozott. 
Mindig nagy hangsúlyt fekte-
tett a szociális területre. Tünde 
bármikor rendelkezésre áll a 
segítségnyújtásban, bárki kér-
het tőle segítséget legyen az 
idős, vagy fiatal. Akár az utcán, 

boltban, soha senki kérését 
nem utasítja vissza. Minden 
problémára hatékony megol-
dást igyekszik nyújtani. Ál-
dozatos munkája sok teherrel 
és lemondással jár, ám a tenni 
akarás és mások segítése, ami 
őt élteti. Mindebben megértő 
és támogató családi hátterére 
számíthat.  

Polgármesteri díszoklevelet 
vehetett átt Kalmár János. A 
Hatvan TV operatőrét joggal 
azonosítják magával a tele-
vízióval. Szinte nincs olyan 
rendezvény a városban, ahol 
ne lenne jelen. János évtize-
dekig víz-gáz-fűtésszerelőként 
dolgozott, s mellette nagyon 
érdeklődött a képalkotás 
iránt, először fotózással kez-
dett, majd vásárolt magának 
egy kamerát és elkezdődtek 
a lagzis időszakok. Csaknem 
30 éven át rögzített esküvő-
ket, közben pedig 2004-től 
elkezdett dolgozni a tv-nél is. 
János ebben az évben töltötte 
be a 68. életévét, de ez egyál-
talán nem látszik rajta: korta-
lannak tűnik, mivel egészsége, 
vitalitása kicsattanó, profin 
kezeli a modern kamerákat 
és vágóprogramokat. Nincs 

olyan probléma, élethelyzet, és 
szakmai kihívás, amit ne tudna 
megoldani.  Kalmár János a vá-
ros kiemelkedő egyénisége: aki 
ismeri, az szereti őt. Munkahe-
lyén bármikor számíthatnak rá 
a kollégái, akár szakmai, akár 
magánéleti problémáról van 
szó, ő azonnal segít. Humorá-
val bármilyen beszélgetést és 
élethelyzetet fel tud dobni. A 
Hatvan TV munkatársai büsz-
kék arra, hogy minden nap 
együtt dolgozhatnak vele. 

Az ülésen adták át a kéklám-
pások kitüntetéseit is. A Szent 
György kitüntető emlékérmet 
Eck Gáborné rendőr alezredes, 
a Szent Flórián kitüntető em-
lékérmet Pálinkás Viktor cím-
zetes tűzoltó zászlós, a Szent 
Kamill kitüntető emlékérmet 
Pokorny Zsolt Gyula mentő-
ápoló részére adományozta.

Hatvany Lajos kitüntető 
emlékdíj – a magyar nyelvért 
elismerést Rancz-Gyárfás 
Hanna és Répási Anna kap-
ta meg. Az ünnepségen Ür-
mös László brácsaművész és 
Ürmösné Fehér Nikolett zon-
goraművész adott elő három 
zeneművet.

SzP
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Az elmúlt évek legsikeresebb nyarán van túl a hatvani va-
daspark, ugyanis 2014 óta ez az év volt a leglátogatottabb 
az intézmény életében. A fejlesztések is folyamatosak a te-
rületen, valamint a hatvaniak által megszavazott 5 millió 
forintos rekonstrukció is jól halad.

A Hatvani Vadaspark 
2014-ben nyitotta 
meg kapuit a látoga-

tók előtt, a létesítmény nép-
szerűsége azóta is töretlen. A 
2021-es esztendő azonban 
még kiemelkedőbb, ugyanis 
ebben az évben volt az intéz-
mény a leglátogatottabb, hi-
szen a nyáron is nagyon sok 
család döntött úgy, hogy itt 
töltik el a szabadidejüket. A 
létesítmény lakói folyamato-
san gyarapodnak, a háziálla-
tokon kívül számos vadállat 
is megtekinthető a területen, 
de arra is van lehetőség, hogy 
a vendégek megetessék a jó-
szágokat a vadasparkon belül 
vásárolt csemegével.

A vadasparknál folyamato-
sak a fejlesztések is, minden 
átalakítás azt a célt szolgálja, 
hogy a vendégek még kom-
fortosabban érezzék magukat 
a területen, valamint az álla-

tok is színvonalas körülmé-
nyek között éljenek. Tímár 
Dávid, a vadaspark vezetője 
elmondta: a város idei kö-
zösségi költségvetésében a 
hatvaniak 5 millió forintot 

szavaztak meg a különböző 
rekonstrukciókra, melynek 
egy része már meg is valósult 
a létesítmény területén.

– A vadaspark teljes te-
rületén sikerült a járósétá-
nyokat feltölteni, ehhez 170 
tonna kavicsot használtunk 
fel. Folyamatban van a ba-
romfiudvar felújítása is, épül 
az új kerítés és egy beülőt is 
kialakítunk nekik. Emellett 

elkezdtük a páva voliert is ki-
építeni, és zajlik a mosómed-
vék kifutójának elkészítése. 
Ha mindezekkel végzünk, a 
Hatvani Szolgáltató Kft.-vel 
közösen elvégezzük az idei 
karbantartásokat és fejleszté-
seket, hogy a még rendezet-
tebb és igényesebb területre 
érkezzenek az ide látogatók 
– részletezte Tímár Dávid.

Rimán Alexandra

Az eddigi leglátogatottabb nyarát 
zárja a hatvani vadaspark

Bővítik a bölcsődei férőhelyek számát Koza József kapta meg 
a díszpolgári címet

Idén is van lehetőség 
segíteni a csángó 
gyermekeknek
Évek óta hagyomány, hogy a 
hatvani önkormányzat, vál-
lalkozók, magánszemélyek 
élelmiszert és támogatást 
ajánlanak fel a rászoruló 
csángóföldi magyar csalá-
doknak, akik ebből a meleg 
étkeztetést oldják meg a nél-
külöző gyermekek számára.

Sok hatvani rendszeresen 
támogatja a Kostelken 
élő nehéz sorsú családo-

kat. Általában decemberben, 
az ünnepek előtt zajlik ez az 
összefogás, most azonban már 
novemberben elvinnék nekik 
a csomagokat. Rendszerint 

tartós élelmiszert visznek, 
tésztát, rizst, lisztet, konzer-
veket, olajat, cukrot és édes-
ségeket is. A kezdeményezést 
a kezdetektől fogva Csordás 
Mátyás tartja kézben, ő koor-
dinálja a feladatokat és hozzá 
érkeznek be a felajánlások is. 
Ő a keresztszülői program 
keretében ismerkedett meg az 
ott élőkkel, régóta támogatja 
az ottani gyermekeket, tanít-
tatásukat.

Aki szeretne csatlakozni és 
segítene a kosteleki gyerme-
keknek, az Csordás Mátyás-
nál jelentkezhet a 30/ 593 
3448-as telefonszámon. SzP

Hatvanban idén is megem-
lékeztek a 2001. szeptember 
11-i terrortámadás áldoza-
tairól.

Néma megemlékezést 
tartottak a tűzoltó-
ság előtt, a húsz év-

vel ezelőtti tragédia áldozatai 
előtt tisztelegtek. Ugyanis 
szeptember 11-én csapódott 
be az első eltérített repülőgép 
a New York-i Világkereske-
delmi Központ tornyába. A 

megemlékezők felsorakoztak 
az épületnél, a garázsajtókat 
kinyitották és előreálltak a 
tűzoltóautókkal. A tűzoltók 
mellett a polgárőrök, valamint 
a hatvani önkormányzat ne-
vében Kondek Zsolt képvise-
lő képviseltették magukat az 
eseményen.

Pontban 14 óra 46 perckor 
mindenki elhalkult, hiszen 
közép-európai idő szerint 
ebben a percben csapódott 
be az első eltérített repü-

lőgép a New York-i Világ-
kereskedelmi Központ tor-
nyába. Országszerte ekkor 
emlékeztek meg a tűzoltók 
a terrortámadás áldozatairól, 
köztük a New York-i tűzoltó 
bajtársaikról. – A hős tűzol-
tók életüket adták, hogy más 
embereket megmentsenek 
a terrortámadás után. Min-
den évben megkoszorúzzuk 
a hatvani tűzoltóság épüle-
tén található emlékművet, 
fontos, hogy emlékezzünk a 

hősökre – mondta Kondek 
Zsolt.

2001. szeptember 11-én 
szenvedte el történelme leg-
nagyobb terrortámadását az 
Egyesült Államok: azon a 
napon terroristák eltérítettek 
négy repülőgépet, kettővel 
belerepültek a World Trade 
Center (WTC) ikertornyai-
ba, illetve eggyel az Amerikai 
Védelmi Minisztérium épüle-
tébe. New York-ban a WTC-
nél háromszáznegyvenhárom 
tűzoltó halt hősi halált. A 
hatvani emlékmű érdekessé-
ge, hogy a World Trade Cen-
ter egyik acélszerkezetének 
darabjából készült. 

Csordás Judit

9/11 – néma főhajtással tisztelegtek 
a terrortámadás áldozatai előtt
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Egy újabb év vette kezdetét a hat-
vani közösségi felsőoktatási kép-
zési központban. 

Szinyei András alpolgármes-
ter köszöntő beszédében 
elmondta: a hatvani önkor-

mányzat a Bosch-sal közösen hoz-
ta létre a központot, a képzéseket a 
Budapesti Gazdasági Egyetemmel, 
valamint a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemmel 
közösen valósították meg, amely 
immáron évek óta töretlenül sikeres 
és hatékony. Az alpolgármester ki-
emelte: a társadalom egyik alappil-
lére a jól működő oktatás, amelyre 
Hatvanban komoly hangsúlyt fek-
tetnek.

A tanévnyitón dr. Csekő Katalin, 
a Budapesti Gazdasági Egyetem 
Külkereskedelmi Karának dékánja 
egy olyan tanító jellegű történettel 
nyitotta meg a tanévet, amelyben 
véleménye szerint minden jelen 
van, ami Hatvanban is. Így egy 
modern, innovatív gyárról, egy tá-
mogató önkormányzatról, valamint 
a műszaki illetve a gazdálkodási 
tudományok képviselőiről szólt a 
beszédében. – A Budapesti Gaz-
dasági Egyetem azt vallja, hogy a 
siker nemcsak egyéni teljesítmény. 
hanem az egyén és a közösség 
együttes eredménye. A tudomány 
ereje csakis a hasznosítás hatékony-

ságában mutatkozik meg igazán – 
közölte a dékán.

A tanévet Dr. Sujbert László, a  
Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem Villamosmérnö-
ki és Informatikai Karának oktatási 
dékánhelyettese is megnyitotta. – A 
villamosmérnök és informatikai 
karra idén több, mint 1100 hallga-
tót vettünk fel, ebből csaknem 300 
villamosmérnök kezdi meg a tanul-
mányait, a hatvani hallgatók ehhez 
a közösséghez csatlakoztak. Úgy 
gondolom, hogy évről évre sikerül 
ugyanazt a színvonalat produkálni 
a hatvani képzés tanulóinak, mint 
a budapesti egyetem diákjainak. A 
Hatvanban megszerzett diploma 

egyenértékű a budapesti intézmény 
oklevelével, éppen ezért azt remél-
jük, hogy a helyi hallgatók is ugyan-
olyan sikeresen szerepelnek a mun-
kaerőpiacon, mint a többi tanulónk 
is – részletezte Dr. Sujbert László.

Az eseményen Dr. Arne 
Ziegenbein, a Robert Bosch Elekt-
ronika Kft. gazdasági ügyvezető 
igazgatója kijelentette: a Bosch, 
mint a város és a térség legnagyobb 
munkáltatója elkötelezett a lokális 
fejlődés valamint a Hatvannal való 
jó együttműködés iránt, az oktatás 
pedig kiemelt szempont számukra. 
Emellett kifejtette, hogy amikor 
2016-ban az együttműködő part-
nerekkel létrehozták a közösségi 

főiskolát, az egyik céljuk a magasan 
képzett munkaerő utánpótlásá-
nak biztosítása volt, a másik pedig 
vonzó karriert kínáljanak a Bosch 
munkatársainak.

– A harmadik szempont pedig 
az volt, hogy az oktatás során a 
hallgatók magasfokú szakértelemre 
tegyenek szert . Olyan megatren-
deken veszünk részt, mint az ipar 
4.0 vagy az önvezető autózás, ahol a 
digitalizáció, automatizáció kiemelt 
fontossággal bír. Ezek a technológi-
ák speciális szakértelmet, minőségi 
képzést illetve szakképzett munka-
erőt igényelnek. Egyetemi partnere-
ink elkötelezettsége garanciát nyújt 
erre – jelentette ki Arne Ziegenbein.

A Bosch gazdasági ügyvezető 
igazgatója beszéde végén magyarul 

kívánt eredményes, sikeres tanévet 
a hallgatóknak.

Benke Máté Bence már négy éve 
tanul a közösségi főiskolán villa-
mosmérnök szakon. – A képzés na-
gyon magas színvonalú, a tanáraink 
felkészültek és naprakészek. Ugyan 
a követelményekből nem engednek, 
viszont a kiscsoportos előadása-
inknak köszönhetően sokkal több 
idő jut az egyénekre, ezáltal sokkal 
interaktívabbak az óráink. A gya-
korlat része laborok keretein belül 
történik, amivel nagyon elégedettek 
a hallgatók. Ez a képzés kiváló le-
hetőség lehet azoknak, akik munka 
mellett szeretnének versenyképes 
diplomát szerezni – közölte Benke 
Máté Bence.

Lukács Mónika

Újabb tanévet nyitottak meg a felsőoktatási képzési központban

Új játékokkal bővült és teljesen megújult a Kodály iskola 
udvara. Az intézményt 35 éve építették, az elmúlt években 
több felújításon átesett, most pedig az udvari részen zajlot-
tak a munkálatok. Ennek köszönhetően az új tanévben már 
megszépült környezetben, új játékokkal kapcsolódhatnak ki 
a gyermekek a szünetekben.

A Kodály Zoltán Ér-
tékközvetítő és Ké-
pességfejlesztő Álta-

lános Iskola már a 36. tanévét 
kezdte meg szeptemberben: 
az eltelt évtizedek alatt pedig 
több felújításon is átesett az 

épület, nemrégiben cserélték 
a nyílászárókat és szigetelést 
is kapott, hogy energetikailag 
is korszerűbbé váljon. Az ud-
varon viszont még a kezdeti 
évek állapota köszönt vissza 
mostanáig. Az idei tanévre 

azonban ezt is felújították és 
új burkolatot kapott ez a te-
rület is. – A beruházás az is-
kola alapítványának, a KLIK-
nek és az önkormányzatnak 
az összefogásából valósult 
meg, összesen 30 millió fo-
rintot költöttek rá. Nagyon 
örülök neki, hogy sikerült ezt 
kivitelezni, és hogy a gyerme-
kek ilyen szép környezetben 
játszhatnak. Mindemellett 
pedig a város legnagyobb tor-
naterme is erről az udvarról 

nyílik, így a civileknek, spor-
tolóknak is fontos ez a hely 
– nyilatkozta Lestyán Balázs 
alpolgármester.

Nem csak, hogy megszé-
pült ez a terület, hanem ki-
ülőket, padokat és játékokat 
is telepítettek ide, hogy még 
szórakoztatóbb és haszno-
sabb legyen ez a közösségi tér. 
– A régi felület már nagyon 
elkopott, balesetveszélyessé 
vált, ezért döntöttünk a felújí-
tás mellett. Ugyanakkor nem 
csak egy hagyományos udvart 
szerettünk volna, hanem több 
funkciót is ki akartunk alakí-
tani, így lett itt például ugró-
iskola, malom és sakktábla is. 
Utóbbihoz kapcsolódik, hogy 
az iskolánkban már négy éve 
oktatjuk a Sakkpalota prog-
ramot, a táblához való bá-
bukat pedig Polgár Judittól 
rendeltük meg – részletezte 
Jagodics István, az intézmény 
igazgatója.

A gyermekek jól láthatóan 
élvezték az új elemeket: – A 
sakk és az ugróiskola a leg-
jobb. Szeretek sportolni, a 
sakk pedig fejleszti a memó-
riát is, így nagyon jó mind a 
kettő- osztotta meg élménye-
it Svába Nelli. Kiss Ármin 
Richárd és Nagy Máté a tá-
volugrást emelte ki, szerintük 
az azért szórakoztató, mert 
közben lehet egymással be-
szélgetni is.

A kodályos diákok pe-
dig egy zenés műsorral ün-
nepelték meg, hogy immár 
egy teljesen megújult udvart 
használhatnak az órák előtt, 
órák után és a szünetekben 
egyaránt.

SzP

Családi programmal telt a 
Hetedhét Hatvan Népmese-
fesztivál. A színpadon folya-
matosan váltották egymást 
a fellépők, a kastély kert-
jében pedig népi játékokat 
próbálhattak ki a gyerekek. 
A rendezvényhez kihívás is 
társult, 100 órán át meséltek 
a résztvevők.

A színpadon folyamato-
san váltották egymást 
a fellépők, csihány 

csípte mesék, bábelőadás, 
betyáros mókák – mindenki 
megtalálhatta a számára leg-
kedvesebb programot. Mind-
eközben a Grassalkovich-
kastély kertjében népi 
játékokat próbálhattak ki a 
legkisebbek. Hordón húzták 
magukat, gólyalábon sétáltak, 
emellett kézműveskedtek, 
népi mosodában serényked-
tek és a kovácsmesterségbe 
is belekóstoltak. – Nagyon 
jól érzem magam, festettem 
mézeskalácsot, gurigatós bá-
bukkal játszottam, mindent 
kipróbálok – mondta Szabó-
Krémer Noémi. – Képkeret-
ben fotózkodtunk, sok-sok 
mesét hallgattunk és a labi-
rintusban is játszottunk – so-
rolta Pintér Petra.

A népmesefesztiválhoz egy 
kihívás is társult, a Meseszó 
Egyesületnek és a Csűrdön-

gölő Kulturális Egyesületnek 
a leghosszabb folyamatos 
mesemondás világrekord-
ja volt a cél, amelyhez több 
mint 150-en csatlakoztak. 
100 órán át meséltek a részt-
vevők, szombaton a nagy me-
semondó mesterek zárták a 
sort. Az akcióhoz egyébként 
bárki csatlakozhatott, csupán 
egy feltétel volt: a résztvevők-
nek élőszóban kellett népme-
sét mondaniuk. – Mi kezd-
tük, 14 órát töltöttünk együtt 
a mesemondópajtásokkal, de 
másnap már ki is jelentettük, 
hogy egy 24 órás blokkot 

még bevállalnánk, annyira 
élveztük. Egymás szájából 
vettük ki a szót, egyszerűen 

jó volt ennek a csodának ré-
szese lenni – vélekedett Csíki 
Lóránt. Kovács Marianna, 
a Meseszó Egyesület elnö-
ke elmondta, a cél az, hogy 
népszerűsítsék az élőszavas 
mesemondást. – Manapság 
mindenki azt hiszi, hogy a 
népmese gyerekeknek való, 
és csak könyvből lehet olvas-
ni. Nekünk az a célunk, hogy 
megmutassuk, ez másként is 
lehet. Egymás szemébe nézve 
fejből, és még inkább szívből 
a legjobb mesélni – fogalma-
zott.

Csordás Judit

Bábszínházzal, állat- és növényismereti játékokkal, kézzel 
hajtott körhintával, íjászattal és vadgasztronómiával vár-
ták az érdeklődőket a hétvégén a vadászati múzeumban. A 
gyerekeknek szóló programokon a természetvédelmen volt 
a hangsúly.

Mozgalmas családi 
napot tartottak a 
vadászati múzeum-

ban a hétvégén: a szervezők 
az óvoda és az iskolakezdés 
nehézségeit szerették volna 
feledtetni ezzel a gyermek-
nappal, így ez a program első-

sorban nekik szólt. Számtalan 
játékos feladattal várták őket. 
Már rögtön a bejáratnál egy 
medence fogadta a látogatókat, 
ahol kecsegét lehetett simo-
gatni. Az udvaron több stan-
dot állítottak fel, sok helyen 
élő állatokkal találkozhattak a 

gyerekek, voltak itt vadászku-
tyák, ragadozómadarak, aki-
ket lehetett fotózni is, mind-
emellett pedig róka, nyest, 
kígyó, csótány és különböző 
rágcsálókkal is ismerkedhet-
tek az érdeklődők. Lehetőség 
volt lézeres vadászatra, kipró-
bálhatták a kovácsmestersé-
get, az íjászkodást, lehetett 
kézműveskedni és népi játé-
kokkal is játszani.

Tartottak baranta bemuta-
tót, és a 16-17. századi vadá-

szati fegyverek világában is el 
lehetett merülni. A Sárvárról 
érkezett Nádasdy Ferenc Ban-
dérium tagjai mindenkinek 
szívesen elmagyarázták a vágó, 
szúró- és lőfegyverek haszná-
latát. Kapitányuk, Tolnai Ist-
ván a csinka puska használatát 
is bemutatta, amit kifejezetten, 
vadászatra használtak.

A díszteremben pedig egy 
utazóbábszínház közreműkö-
désével a piszén pisze kölyök-
mackó történetét ismerhették 

meg a gyermekek. Vackor 
kalandjai során megtanult 
fagylaltot főzni, és felelőssé-
get vállalni a tetteiért. E prog-
ram egyfajta felvezetése is az 
Egy a természettel vadászati 
világkiállításnak is, aminek 
októberben Hatvan is otthont 
ad. – Örömmel tapasztaljuk, 
hogy egyre többen érkeznek a 
programjainkra. Mi azon dol-
gozunk, hogy folyamatosan 
tudjunk újdonságokkal szol-
gálni, idén van látványfőzés is, 

így itt nem csak az állatok és a 
vadászok életébe nyújtunk be-
tekintést, hanem a vadgaszt-
ronómiába is – tájékoztatott 
Nagy-Hanula Viktória, a 
Széchenyi Zsigmond Kárpát-
medencei Magyar Vadászati 
Múzeum igazgatóhelyettese.

A napból a zene sem ma-
radt ki, erről pedig az Alma 
együttes gondoskodott, akik 
folyamatosan énekeltették és 
táncoltatták a közönségüket.

SzP

Megújult a Kodály udvara Népmesék erdejében teltek a napok

Íjászkodtak, állatokat simogattak és vadat főztek a gyermekek
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A hagyományokhoz híven 
a Naplemente Nyugdíjas 
Klub tagjai idén is kö-
szöntötték a születés- és 
névnaposokat, illetve a 
jubiláló házaspárokat. Az 
esemény a klub új elnöke, 
Dudás István szervezésé-
ben zajlott.

Több éve hagyo-
mány, hogy a nyár 
végén a Naplemen-

te Nyugdíjas Klub megren-
dezi a Mindenki születés 
és névnapjára keresztelt 
eseményét, amely már idén 
a klub új elnöke, Dudás Ist-
ván szervezésében zajlott. 
A programon Horváth Ri-
chárd polgármester is kö-
szöntötte az ünnepelteket, 
kitért arra, hogy a klubta-
gok szerencsés helyzetben 
vannak, hogy sok éve már 
egy összetartó baráti társa-
ság tagjai lehetnek. – Örül-
ni kell ennek a pillanatnak, 
hogy együtt lehetünk és kö-
zösen ünnepelhetünk. Azt 
kívánom önöknek, hogy a 
hit, az erő, a szeretet és az 
egészség soha el ne fogyjon 
– részletezte. Dudás István, 
a Naplemente Nyugdíjas 
Klub új elnöke elmond-

ta, hogy nagyon várta már 
az ünnepséget, illetve azt, 
hogy együtt legyen az egész 
klub. – A járványhelyzet 
miatt több hónapig nem 
tudtunk személyesen ta-
lálkozni, így ez idő alatt az 
internet segítségével tar-
tottuk a kapcsolatot. Lét-
rehoztunk egy Facebook 
csoportot, ahová képeket 
töltöttünk fel az együtt töl-
tött eseményeinkről, ezeket 
nézegetve jókat szórakoz-
tunk – részletezte Dudás 
István. Hozzátette, hogy 
a klub tagjai a pandémia 
alatt is folyamatosan jó 
kapcsolatot ápoltak, illet-
ve igyekeztek támogatást 
nyújtani egymás számára. 
Az eseményen a hagyomá-
nyokhoz híven ajándékkal 
is köszöntötték a születés- 
és névnaposokat, továbbá a 
jubiláló házaspárok ünne-
pélyes ceremónia keretében 
megújíthatták több éves 
házassági fogadalmukat. A 
programok zárásaként egy 
a házas életről szóló komé-
diát láthattak a klub tagjai, 
amely mindenkit jókedvre 
derített, az előadókat pedig 
vastapssal jutalmazták.

Rimán Alexandra

Közösen ünnepeltek 
a Naplemente 
Nyugdíjas Klub tagjai

Lámpákból nyílt kiállítást a 
Hatvani Galériában. A vi-
lágítótestek Király Kornélia 
munkásságát tükrözik, az 
alkotások nem csupán prak-
tikus fényforrásoknak, ha-
nem művészi szintre emelt 
fény-árnyék játékoknak szá-
mítanak.

Sokan érkeztek a Hat-
vani Galériába, hogy 
részt vegyenek Király 

Kornélia különleges lámpa-
alkotásaiból nyílt kiállításán. 
A hatvani rajztanár hét éve 
kezdett el világítótestekkel 
foglalkozni, elsősorban a fény 
és az árnyék viselkedése, egy-
máshoz való viszonyulása, 
egysége érdekelte. Az alko-
tó folyamatosan kísérletezik 
munkái során, a lámpák új-
rahasznosított anyagokból 
készülnek, de a különleges 
darabokat mindig sikerül 
valami újszerű matériával 
is feldobni. Király Kornélia 
arra törekszik, hogy a lámpái 
érzelmileg is megérintsék a 
felhasználókat, szeretne olyan 
világítótesteket alkotni, amik 
kielégítik az érzelmi és eszté-
tikai vágyakat is.

– A fények meghatározzák 
hangulatunkat, gondolatain-
kat. Azt szeretném, hogy a 
lámpák, amiket alkotok, mi-
nél több érzelmet szabadítsa-

nak fel az emberek szívéből és 
azokat bátran, nyíltan merjék 
egymás felé kinyilatkoztatni. 

Meggyőződésem, hogy ezek 
a világítótestek alkalmasak 
lehetnek arra, hogy inspirál-

ják a szemlélődőket érzelmeik 
megélésében – mondta Király 
Kornélia.

Hozzátette: őt leginkább 
a szeretet, a szerelem, a csa-
lád, az összetartozás élmé-
nyei ihletik meg, munkáiban 
leginkább ezeket a pozitív 
érzelmeket lehet tetten érni. 
A lámpákon átragyogó fény 
szimbólumértékű motívumo-
kat körvonalaznak, felsejlenek 
a virágok titkai, különleges 
mandalák és formák. Az alko-
tó Lesznai motívumokkal is 
dolgozik, négy ilyen díszítésű 
asztali lámpát fel is ajánlott a 
város javára.

Az eseményen Lestyán 
Balázs alpolgármester ki-
emelte: nagyszerű élmény 
látni, hogy egy hatvani mű-
vész egy egyszerűnek vélt 
lakáskiegészítőkből, lám-
pákból, milyen művészi ér-
tékkel bíró díszeket képes 

alkotni. A kiállítást Tompa 
Z. Mihály, a Hatvani Galéria 
igazgatója, valamint Pozsár 
Andrea, az Újhatvani Római 
Katolikus Általános Iskola 
intézményvezetője nyitották 
meg.

Lukács Mónika

A szövetséges csapatok re-
pülőgépei 1944. szeptem-
ber 20-án porig rombolták 
a hatvani vasútállomást. Az 
évfordulón a támadásban el-
hunyt áldozatokra emlékez-
tek a helyszínen.

Idén is sziréna hangjával 
kezdődött a megemlé-
kezés, a 77 évvel ezelőtti 

bombázásra, amikor is a szö-
vetségesek nagyméretű légi-
csapást mértek az ország ipari, 
mezőgazdasági és közlekedési 
központjaira, így Hatvanra 
is. A vasútállomás területét 
ért támadás óriási rombolást 
végzett. Horváth Richárd 
polgármester beszédében 
azt mondta: a szövetségesek 
nem csak az infrastruktúrát, 
hanem a súlyos pusztítással a 
polgári lakosság lelkét is cél-
ba vették. – Úgy gondolták, 
hogy a nemzet és a város tes-
tét szaggató bombák repeszei 
az itt élők lelkét is szilánkokra 
tépik. Tévedtek. Mert a ma-
gyar emberek lelkét, hitét és 
hazaszeretetét a hatvaniak 
élni akarását és túlélési ösz-

tönét semmilyen bombával 
nem lehet széttépni.  És a 
bajban született összefogásból 
a haza és város újraépült. Bi-
zonyosságot adva arról, hogy 
gyűlöletből még nem épült 
semmi, de szeretetből világot 
lehet megváltani. Ez a rommá 

bombázott épület ennek az 
összefogásnak a jövő számá-
ra újjáépített egyik legszebb 
példája. S a vasút, mint lelki 
kötött pálya, azóta is megha-
tározó és talán legfontosabb 
út, mely a hatvaniak lelkétől 
a szívéig vezet. A köszönő szó 

ezért kevés, a hála örökké való 
– fogalmazott Horváth Ri-
chárd. Ahogy mondta: Ez az 
épület évszázadok történelmi 
viharainak hullámait túlélve 
ad nekünk reményt, hogy ösz-
szefogással az elmúláson túl is 
lehet hinni az újjászületésben, 

nem kell hozzá más, mint ki-
tartó szorgalom, hit, remény, 
és szeretet.

Az 1944. szeptember 20-i 
támadás során 300-500 fő 
halt meg. A több hullámban 
támadó amerikai vadászbom-
bázók szőnyegbombázása 

nyomán szinte teljesen el-
pusztult az állomás épülete és 
annak környezete. A pusztítás 
és pusztulás nagyságrendjét 
jelzi, hogy a háború befejez-
tével Hatvant a legromosabb 
településnek nyilvánították.

A megemlékezésen a Hat-
vani Kossuth Lajos Általános 
iskola tanulói adtak műsort. A 
tragikus esemény emléktáblá-
ját pedig a város, a MÁV és a 
civil szervezetek képviselői is 
megkoszorúzták.

SzP

Lámpacsodákból nyílt kiállítás a galériában Az újjászületéshez szorgalomra,
reményre, hitre és szeretetre van szükség

Győztek a vetemények és virágoskertek!
Hatvan Város Önkormány-
zata a karcagi Első Magyar 
Kert Szövetkezettel közö-
sen idén is meghirdette a  
„A legszebb konyhakertek” 
– Magyarország legszebb 
konyhakertjei helyi verse-
nyét. A pályázat célja idén 
is az volt, hogy a lakosságot 
ösztönözzék a vidék régi ar-
culatának visszaszerzésére, 
a hagyományok ápolására, 
a kertkultúra, a zöldség- és 
gyümölcstermesztés ifjabb 
nemzedékekre való átörökí-
tésére. 

Az eseményen Szinyei 
András alpolgármes-
ter elismerő szavakkal 

illette mindazokat akik részt 
vettek a megmérettetésben, 
illetve mindenkit arra buzdí-
tott, hogy aki teheti, gondoz-
za jó szívvel a kertjét illetve 
használja ki a benne rejlő 
lehetőségeket. A résztvevők 
idén is kitettek magukért, 
hogy méltón képviseltes-
sék a kertjüket a versenyben. 
Pálné Kovács Zsuzsannát, a 
minikert kategória első he-
lyezettjét a hollandiai utazásai 
inspirálták. Ő kiemelt szem-
pontként kezelte azt, hogy a 
kert egyfajta otthonos, színes 
és barátságos hangulatot tük-
rözzön vissza.

De Szulágyiné Fülöp Mar-
git is ötletes és kreatív konyha-
kertet alakított ki. A hatvani 
asszony rendszeresen benevez 
a megmérettetésre, többször 

volt már díjazott és idén is 
kapott oklevelet a munkája 
miatt. A kertje a nyáron volt 
a legélénkebb, de most szept-
ember közepén is varázslatos 
arcát mutatja. A virágokon 
még ilyenkor is nagyon sok 
méh zümmög valamint sok-
féle zöldség is megadatik a 
kertben. Az asszony nagyon 
fontosnak tartja, hogy a ha-
szonnövények mellett számos 
virág is helyet kapjon a terüle-
ten. Kiemelt szempont, hogy 
a kertje madár - és rovarbarát 
legyen. - Mindent szeretek a 
kertészkedésben, engem ez a 
környezet feltölt és boldoggá 
tesz. Tavasztól késő őszig kint 
vagyok a kertben, a föld illa-
ta örömöt okoz. Én magam 
is arra ösztönzök mindenkit, 
hogy aki teheti, próbálja ki a 
kertművelést akár egy apró kis 
területen is, mert rendkívül 
sok szépség és érték rejlik egy 
falatnyi kis földben is - fo-
galmazott Szulágyiné Fülöp 
Margit.

A díjátadón kitüntették a 
mini, a normál, a zárt vala-
mint a közösségi kert kategó-
riákban induló versenyzőket 
is. Emellett külön elismerés-
ben részesült Juhász Ferenc, 
aki évek óta aktívan részt vesz 
a  verseny koordinálásában. 
Az őstermelő férfi maga is 
kertet művel, feleségével egy 
3500 négyzetméteres földet 

gondoznak közösen, amely 
bőven ellátja a családot ház-
táji veteménnyel. - Mindent 
megbecsülünk ami a földün-
kön terem, akármilyen is a 
termés. Még a legvéznább 
veteménynek, gyümölcsnek 
is összehasonlíthatatlanul 
jobb íze van, mint amit az 
üzletekben lehet kapni. Min-
dent tartósítunk, befőtteket, 
lekvárokat készítünk amiket 
a család egész télen jó ét-
vággyal fogyaszt - mondta 
Juhász Ferenc. Hozzátette: 
idén ugyan nehéz volt a fákat 
és a veteményeket megóvni a 
környezeti hatásoktól, a ta-
vaszi fagyok és a nyári jégeső 
sok kárt okozott, mégis úgy 
látja, hogy megéri a földe-
ken tevékenykedni, nagyon 
sok jutalma van a befektetett 
munkának.

Lukács Mónika

Minikert kategória
1. helyezett – Pálné Kovács Zsuzsanna (Hatvan, Móra Ferenc u. 14.)
2. helyezett – Kormosné Hegyi Mária (Hatvan, Bányász u. 12.)
3. helyezett – Pikács Zoltán Frigyesné (Hatvan, Mikes u. 36.)
Normál kert kategória
1. helyezett – Kontsits Pál (Hatvan, Balogh Ádám u. 18.)
2. helyezett – Pisák Tibor Dezsőné (Hatvan, Hegyalja út 20.)
3. helyezett – Tajti István (Hatvan, Mészáros Lázár út 65.)
Zárt kert kategória
1. helyezett – Jánka István és Neje (Hatvan, Arany János u. 86.)
2. helyezett – Mayer Zoltán (Hatvan, Gáspár András utca 5.)
3. helyezett – Fazekas Mihály és Neje (1163 Budapest, Üzbég u. 12.)
Közösségi kert kategória
1. helyezett – Hatvani Százszorszép Óvoda (Hatvan, Hajós Alfréd u. 3.)
2. helyezett – Újhatvani Római Katolikus Ált. Iskola (Hatvan, Rákóczi út 4.)
3. helyezett – Hatvani Gesztenyéskert Óvoda (Hatvan, Bajcsy-Zsilinszky út 10.)

A magyar kupa 3. fordulójá-
ban 9–0-ra nyert a Ferenc-
város Hatvanban.

A Ferencváros csapatát 
fogadta az FC Hat-
van a MOL Ma-

gyar Kupa 3. fordulójában. 
Kétezer néző előtt zajlott a 
mérkőzés, a hazai csapat az 
első fél órában szépen helyt-
állt, azonban Myrto Uzuni 
duplájával 2-0-s ferencvárosi 
vezetéssel vonultak pihenőre 
a csapatok. Az albán légiós 
ezt követően még négyszer 
talált be, mellette Gera Za-
lán, Zseljko Gavrics, vala-
mint Stjepan Loncar is gólt 
szereztek. Kilenc nulla lett a 
vége a mérkőzésnek.

SzP

9-0-ra győzött a Fradi Hatvanban
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„Ne aggódj, a csoda úton van fe-
léd” – ezzel a mondattal bíztatta 
és bíztatja mai napig a híveket 
Koza József atya. Az óhatvani 
templom nyugdíjba vonult plé-
bánosát a képviselő-testület egy-
hangú döntéssel Hatvan Város 
Díszpolgára címmel tüntette ki, 
ezzel is hálát adva a városban 16 
éven át végzett áldozatos mun-
kájáért, és a hívek felé mutatott 
szeretetéért.

Koza József atya 1950-ben 
született Érsekvadkerten, 
három húga van. Kisgyer-

mekkorában már érezte, a papi hi-
vatásban kiteljesedhetne, azonban 
akkor még a szerelem közbeszólt. 
Később ismét úgy döntött, hogy 
Isten szolgálatába áll, ám édesapja 
lebeszélte választásáról, inkább a 
szakmák tanulása felé terelgette. 
Így hát szakmát tanult. Elvégez-
te a gimnáziumot, és a Balassa-
gyarmati Kábelgyárhoz jelentke-
zett, majd katona lett. Később az 
ÁFÉSZ-nél dolgozott, majd négy 
évig a Gépgyártó és Szolgáltató 
Vállalat egri üzeménél. A hosszú 
kitérők után végül elhatározásra 
jutott, 1975-ben feladta sorsfordí-
tó levelét a postán. Az Esztergomi 
Hittudományi Főiskolára szóló 
jelentkezése volt benne, azonban 
hazafelé úton ismét a kétkedés 
munkálkodott benne. Vissza sze-
rette volna kérni a levelet, de azt 
már elvitték. – Így kellett történ-

nie. Később tudtam meg édes-
anyámtól, aki mélyen vallásos volt, 
hogy kiskoromban nagyon beteg 
voltam. Ekkor pokrócba csavarva 
letett engem a templomban Szűz 
Mária szobra elé, és imádkozott, 
hogy éljek. Felajánlott engem az 
Úrnak. Nyilvánvaló volt, hogy az 
utam csakis Isten felé vezethetett 
– fogalmazott.

Miután elvégezte a főis-
kolát harmincéves korában 
Mátraverebély-Szentkúton pap-
pá szentelték. Két településen volt 
káplán, majd Vámosmikolán lett 
először plébános. – Kis telepü-
lésen mindig más papnak lenni, 
ott mindenki ismer mindenkit. 
Sokszor vettem részt disznóto-
rokon, családi eseményekre hív-
tak. A nagyobb városokban pedig 
több hívővel találkozik az ember, 
sok testvérrel, és megtelt templo-
mokban lehet misézni – mondta. 
A Balassagyarmaton töltött plé-
bánosi évek alatt tiszteletbeli ka-
nonok és püspök tanácsosi tag is 
lett. Itt a Bűnmegelőzési Bizott-
ság tagja is volt, hosszú éveken 
keresztül segített a fiataloknak a 
drog ellenes harcban. – Volt, hogy 
egy tanítványom eljött hozzám 
kábítószeres befolyásoltság alatt, 
és segítséget kért. Akkor tudtam, 
hogy jó úton halad. A szüleit tü-
relemre kértem, a szeretet pedig 
meghálálta magát, ez a fiatalem-
ber teljesen felhagyott rossz szo-
kásaival – közölte. 

2005-ben Beer Miklós püspök 
megkereste azzal, hogy Hatvan-
ba plébánosra lenne szükség. – 
Nem siettetett a döntéssel, azt 
kérte, menjek el, és nézzem meg. 
Így is tettem. Romos és nagyon 
sötét volt a templom, nehéz volt 
a döntés. Ekkor édesanyámhoz 
fordultam, aki azt kérdezte tő-
lem, volt-e Szent József szobor 
vagy bármi más róla szóló ereklye 
a templomban? Mondtam neki, 
hogy ott áll a Szent József oltár, 
mire azt mondta, hogy ebben az 
esetben, vállaljam el. Megerősí-
tett döntésemben – fejtette ki. 
2005. augusztus 7-én vasárnap a 
11 órai szentmise keretében dr. 
Ákos Géza nagyprépost iktatta 
be tisztségébe. – Amikor meg-
ismertem Szent Ágoston életét 
őt választottam példaképemnek, 
tőle választottam a papi jelmon-
datomat is:„Add Uram, hogy 
szeresselek, erősíts, hogy meg 
tudjalak tartani: őrizz engem, 
hogy el ne veszítselek.” A szente-
lési képemre is ez került rá, kiegé-
szítésként pedig, hogy„értetek 
vagyok pap, veletek keresztény!” 
– részletezte. A kilenc óriási mi-
séin tele volt a templom, minden 
évben tábort szervezett a minist-
ránsainak és a rászoruló hatva-
ni gyermekeknek, családoknak, 
igyekezett fiatalokat és időseket 
is Isten felé vezetni, a templom, 
és a plébánia is új köntöst kapott, 
amíg ő volt a plébános.

Koza József atya, mint fogal-
mazott, boldog azért, hogy Istent 
választotta, és hogy általa és vele 
16 éven át Hatvanban szolgál-
hatott. – Őt választottam, mert 
igazán szeretem. A szeretetemet 
a hívekkel való szolgálatban is ki 
akartam mutatni, hogy ők is sze-
ressék Istent és egymást. Soha 
nem a személyes előmenetel vagy 
a siker érdekében szolgáltam, 
hanem mindig Isten, és a hívek 
iránti szeretetből. Törekedtem 
arra, hogy szeretettel és béké-
vel nyújtsam ki kezem minden 
itt lakó gyermek és felnőtt felé. 
Köszönöm, és jól esett, hogy el-
fogadtátok kinyújtott kezemet, 
ezt az emberi kinyújtott kezet, 
és összekapaszkodva próbáltunk 
békében és szeretetben együtt 
élni, dolgozni e közösségért, hogy 
boldogabbá tegyük egymás éle-
tét – fejtette ki. – Tudom, hogy 
ezután, mint nyugdíjasnak, ha 
szembesülnöm is kell a saját erőt-
lenségemmel, esendőségemmel 
és a kereszthordozással, hiszem, 
hogy Istentől kapok erőt, aho-
gyan eddig is kaptam.Továbbra is 
imádkozni fogok a hatvaniakért, 
a hívekért.Kérlek, ti is imádkoz-
zatok értem! Éljünk és dolgoz-
zunk egymásért, egyházunkért és 
városunk szebb jövőjéért – fűzte 
tovább gondolatait. 

2021. április 12-től nyugdíjba 
vonult. A plébánia átadása után 
számos kórházi kezelésen esett 

át. Ezek, mint mondta, nagyon 
jól haladnak, de a Parkinson-kór 
nem akar gyógyulni, de továbbra 
is bízik a javulásban. Az internet 
segítségével mindennap üzen a 
híveknek, és betegségei miatt csak 
szobájában misézik. Áldozatos 
munkáját a hatvani képviselő-tes-
tület is elismerte, Hatvan Város 
Díszpolgára címmel tüntették ki. 
– Első szavam a köszöneté. Meg-
tisztelő, egyben nagy tisztesség és 
felelősség is ez a cím. Biztos va-
gyok benne, hogy sokan vannak, 
akik jobban megérdemelnék ezt a 
kitüntetést, ám igyekszem méltó-
nak bizonyulni rá – fogalmazott.

Szabadidejében sem unatkozik, 
mindig is szeretett focizni, de ezt 
már a térdműtéte és a szívműtéte 
miatt nem teheti. Maradt a napi 
ima, Biblia, elmélkedés, olvasás 
és komolyzene-hallgatás. A vers-
írás is fontos szerepet tölt be az 
életében, Szeretlek Hatvan című 
művének utolsó versszakában a 
településhez kötődő eltéphetetlen 
kötelékét rögzíti: „Magyar szívvel 
szeretlek Városom, A nagyvilág 
hiába hív engem, maradok!” Min-
dig igyekezett teljes lelkéből és 
erejéből szeretni az Istent és má-
sokat, az hogy ez sikerült-e, mint 
mondta, csak a végítéleten derül 
majd ki. Addig is azzal biztatja 
magát az előtte álló időben, ami-
vel a híveknek is reményt ad: „Ne 
aggódj, a csoda úton van feléd.”

Csordás Judit

Hálás vagyok a hatvaniaknak, 
hogy elfogadták kinyújtott kezem
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Az optikus Tőzsér 
családot sokan is-
merik Hatvanban. 

Ők voltak az elsők, akik op-
tikát nyitottak heves megyé-
ben. A „nagy öregek” után jó 
ideje Melinda viszi tovább 
a vonalat, testvére Doroty-
tya pedig az optikát inkább 
fényképezőgép vázra illesztve 
tudja elképzelni. Dóri élete 

a fotózás.  „A lencsék irán-
ti érdeklődés ugyan külön-
böző irányokban, mégis ott 
van a családban. Úgy érzem 
a gének meghatározták az én 
utamat is. A képalkotás lett 
a mindenem.” – meséli mo-
solyogva Dóri. „Számomra a 
stúdió egy külön inspirációs 
tér: az élet szépsége, a meg-
hitt pillanatok mulandósága, 

érzések, melyek elveszhetnek 
az időben egy kép mégis visz-
szahozhatja őket...

Dóri már 3 éve számít hi-
vatásos fotósnak, emellett 
Mester Stylist képesítéssel is 
rendelkezik, így biztosak le-
hetünk abba, hogy minden 
szempontból a legjobb, leg-
szebb formánkat kapja len-
csevégre.

Az országban egyedülálló 
módon, ebben a hatvani stú-
dióban van lehetőség többek 
között Mickey Mouse Dis-
ney© fotózásra is, de több 
más berendezett hátteret is 
biztosít a fotózáshoz. Van itt 
virágfal, kandalló, óriás maci, 
enteriőr. Vannak azért ked-
venc témáim is! – szól közbe 
Dóri. Nagyon szeretem az 

előtte-utána témájú megkere-
séseket. Itt már stílus tanács-
adás, sminkelés és fodrászat is 
kiegészíti a történetet.

Manapság mindenki, min-
den pillanatot lefotóz a te-
lefonjával és ez természetes. 
De óriási különbség van egy 
professzionális csapattal el-
készített, minden részletében 
kidolgozott, minőségi fotó-

sorozat és a telefonos kép 
között. Persze egy hirtelen a 
parkban elénk ugró mókus-
hoz nem tudunk profi fotóst 
hívni, de életünk fontos mér-
földköveinek megörökítését 
jobb ha hozzáértőkre bízzuk. 
Tőzsér Dorottya hatvani, 
egyedülálló stúdiójában pedig 
ehhez tökéletesek a körülmé-
nyek!  (X)

Disney világa 
a hatvani fotóstúdióban
Kreatív fotóstúdió Hatvanban
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Új vizsgáló berendezésekkel 
fejlesztette a Tőzsér Optika üzletét
Minden rosszban van valami jó. A nemzetközi világjárvány 
megváltoztatta a hozzáállásukat az üzleti életben is, s elgon-
dolkoztatott, hogyan is tovább, és egy új irányba terelt min-
ket is, ami nem más, mint az innováció. Minden megújulás 
nehéz,új hozzáállás, más stratégia, álmodozási fázis, tervek 
megvalósítása. De most már mosolyogva gondolok vissza 
ezekre a pillanatokra.

Ismét nagy mérföldkőhöz 
érkezett Opitikánk éle-
te, megújítottuk a optika 

csapatát, és a  vizsgálókat. El-
sősorban egy új Optometrista  
Kolléganővel Schmidt Helé-
nával, aki a látásotok szakértő-
je már tavaly ősz óta. Meg kell 
hagyni egy igazi gyöngyszem, 
tudása páratlan, és elismert az 
optikai szakmában.

Megújult vizsgálónkat pe-
dig komoly vizsgáló beren-
dezésekre cseréltük a régi 
helyett, így még magasabb 
színvonalon biztosítjuk a lá-
tásvizsgálatokat pácienseink 
számára.

A régi vetítőtáblánkat 
(amin a vízusjeleket olvassuk 
vizsgálat közben) egy pola led 
projectorra cseréltük, ami a bi-
nokuláris látás ellenőrzés fon-
tos alapeszköze. Ez csak kevés 
optikában elérhető, és nagy 
szakmai tapasztalatot igényel, 
a két szem együttes, össze-
hangolt működését vizsgálja. 
Ennek a hiánya nagy terhelést 
róhat az idegrendszerre. Több 
olyan, egy laikus számára lá-
tással nem összefüggő tünet 
indokolhatja ezen vizsgálat el-
végzését, pl.: fejfájás, koncent-
rációs nehézségek, szemszá-
razság, fáradékonyság… Ezek 
a tünetek gyakran teljesen 
megszüntethetők egy megfe-
lelő szemüveg felírásával.

Az új álomgép a Huvitz 
Auto Kerato-Refractrometer-

re úgymond egy computer, 
ami teljes automatikus 3D 
szemkövetéssel méri a sze-
met, amit sokszor úgy em-
legetnek, hogy computeres 
szemvizsgálat. 

Rengeteg funkciója közül, 
amit megemlítenénk, hogy ez 
már szemnyomást is mér, így 
van lehetőség nálunk „érintés 
nélküli” szemnyomásmérésre. 
Szemnyomásmérésnél az sem 
elhanyagolandó, hogy a sza-
ruhártya vastagsága szintén 
befolyásolja ezt az értéket, új 
gépünkkel ezt is századpon-
tossággal tudjuk mérni. A 
zöldhályog betegség hazánk-
ban a 4. helyen áll a vakságot 
okozó kórképek között. A 
szemnyomás megemelkedését 
nem érzi a páciens. De rendkí-
vül fontos, hogy bizonyos idő-
közönként szemnyomásunkat 
ellenőriztessük. A zöldhályog 
bármely életkorban előfordul-
hat, de azok a páciensek, akik 
40 év felettiek vagy előfordult 
már a családban zöldhályog 
betegség vagy érrendszeri 
megbetegedések vagy erős 
rövidlátók, sokkal nagyobb a 
valószínűsége, a zöldhályog 
kialakulásának. De glaucoma 
kialakulhat bizonyos sérülé-
sek, gyulladások után vagy túl-
érett szürkehályog után is. Te-
hát évente érdemes glaucoma 
azaz zöldhályogszűrésre be-
jelentkezni. Az új gépünknek 
köszönhetően ez kb. egy-két 

percet vesz igénybe és már 
meg is van az eredmény.

A Huvitz Auto Kerato-
Refractrometer nemcsak a 
zöldhályog szűrésre, hanem 
szürkehályog szűrésre is al-
kalmas. Már egészen ko-
rai fázisban felismerhető a 
szürkehályog és folyamatosan 
nyomon követhető. Általában 
az 55 év felettiek, cukorbeteg-
ség, magasvérnyomás, szteroi-
dos szemcseppek hosszú távú 
használata stb., nagyobb koc-
kázati tényezők a szürkehályog 
kialakulásának. Emiatt nem 
elhanyagolható a szürkehályog 
szűrés jelentősége, így évente 
azt is érdemes ellenőriztetni.

A Takagi réslámpánkról is 
ódákat zenghetnék, többek 
között a szem elülső szegmen-
tumának vizsgálatára alkalmas. 
Ez egy olyan eszköz, amiben a 
LED-es megvilágítás előnye, 
hogy a fényforrás hullámhosz-
szának köszönhetően a kép 
fényesebb, részletgazdagabb 
megfigyelését teszi lehetővé, 
és sokkal pontosabban látjuk a 
szem érzékenyebb struktúráit. 

A kontaktlencsés pácien-
seknél folyamatos ellenőrzésre 
van szükség a szemek állapo-
táról, valamint a kontaktlencse 
helyes illeszkedését, szorossá-
gát szintén ellenőrizni szük-
séges, ezeket a vizsgálatokat 
szintén réslámpával tudjuk 
ellenőrizni, vizsgálni.

Összefoglalva egy olyan 
vizsgáló parkkal és tudással 
rendkezünk, hogy a pácien-
seknek már csak  konkrét 
szembetegségekkel kelljen or-
voshoz fordulniuk.

TŐZSÉR MELINDA
Üzletvezető

(X)
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Kreatív-karantén címmel kiállítás nyílt meg az Ady Endre 
Könyvtárban. Az eseményen a hegymenet klub tagjainak 
azon munkáit mutatták be, amit az ellátottak a karantén 
időszaka alatt készítettek. A klub tagjai műsorral is ké-
szültek az eseményre, verseket adtak elő és süteményt is 
sütöttek a vendégeknek.

Kreatív-karantén cím-
mel kiállítás nyílt az 
Ady Endre Könyv-

tárban, az eseményen a 
Hegymenet klub tagjainak 
elmúlt másfél éves tevékeny, 
alkotó munkái álltak a kö-
zéppontban. A Hegymenet 
Klub Szociális Térségi Intéz-
mény már tíz éve működik 
a városban, az elmúlt másfél 
év azonban őket is rendkí-
vüli kihívások elé állította 

a pandémia miatt. A klub 
tagjai ugyanis a vírushelyzet 
előtt rendszeresen találkoz-
tak, különböző foglalkozá-
sokon vettek részt együtt, 
a járvány azonban mindezt 
egyik napról a másikra meg-
akadályozta.

– Ez az időszak megter-
helő volt mind az ellátottak, 
a családjaik és a szociális 
szférában dolgozók számá-
ra is, de közös erővel túl-

lendültünk az akadályokon. 
Elindult egy kreatív gon-
dolkodás és sikerült megta-
lálni azt a lehetőséget, amin 
keresztül az online térben is 
elérhettük az ellátottjainkat. 
Ez a kiállítás tökéletesen 
bemutatja, hogy ha van egy  
támogató közösség, akkor 
minden nehézség felülírha-

tó. A klub tagjai a karantén 
időszak alatt számos kreatív 
alkotást készítettek otthon, 
nagyon sok rajz, kézzel ké-
szített dekorációs termék és 
egyéb ötletes munka őrzi a 
karanténban töltött napok 
emlékét – közölte Szalánczi 
Zoltán, a Hegymenet Klub 
elnöke.

A klub tagjai műsorral is 
készültek, többek között a 
szeretetről és az esélyegyen-
lőségről szavaltak a közön-
ségnek. Előadásukból az ér-
zelmi mélység, a lelkesedés 
és a szorgalom tisztán áradt, 
a tagok mindegyike nagy 
örömmel állt színpadra.

Lukács Mónika

Kreatív-karantén 
a Hegymenetben

Ismét történelmi csúcson az üzemanyagár
A tavalyi évhez képest jelentős emelkedést mutat az üzem-
anyagok ára, mától ismét nagyot nőttek, jelenleg a 95-ös ben-
zin 457 ft per liter, a gázolaj pedig 450 ft per liter árra emel-
kedett. 

Az elmúlt hetekben fo-
lyamatosan drágul az 
üzemanyag ára. Az 

emelkedés mögött részben az 
olajár drágulása áll, amely au-
gusztus 23-a óta közel 15 szá-
zalékkal emelkedett hordón-
ként 65 dollárról 74 dollárra. 
Emellett szeptember eleje óta 
a forint is mérsékelten gyen-
gült a dollárral szemben, ami 
szintén áremelő hatással jár. 
– Alapvetően az elmúlt idő-

szak nagyon jelentős üzem-
anyagár-emelkedését a kőolaj 
világpiaci árának nagyon lát-
ványos emelkedése okozta. A 
koronavírus-járvány alaposan 
megtépázta a kőolajpiacot az 
elmúlt évben. Tavaly május-
ban történelmi mélységekben, 
húsz dollár alatt keresked-
tek az Európában mértékadó 
Brent típusú kőolajjal. Ez egy 
extrém alacsony ár volt, ahhoz 
képest egy év alatt jelentő-

sen visszaerősödött a kőolaj 
ára a világpiacon, ennek volt 
köszönhető a magyarországi 
emelkedés is – fogalmazott 
Grád Ottó, a Magyar Ás-
ványolaj Szövetség főtitkára.

Jelenleg a 95-ös benzin 457 
Ft per liter, a gázolaj pedig 
450 Ft per liter árra emelke-
dett. Jelenleg az autóvezetők 
azokat a töltőállomásokat 
választják, ahol olcsóbban 
tankolhatnak, hiszen például 
az autópályák nagy forgalmú 
útjainál jelentősen magasabb 
az ár, és két kút között akár 
50-60 Ft-os árkülönbség is 
jelentkezhet. A Magyar Ás-

ványolaj Szövetség főtitká-
ra kiemelte, annak ellenére, 
hogy jelentősen emelkedett 
az üzemanyagok ára Magyar-
országon, a tavalyi év kritikus 
fogyasztási adataihoz képest 
pozitív változások történtek. 
A statisztikák azt mutatják, az 
első félévben közel 5 százalék-
kal növekedett az értékesített 
benzin és gázolaj mennyisége. 
Ez még mindig alacsonyabb, 
mint a korábbi évek átlaga, ám 
a szakemberek bíznak benne, 
hogy év végére még közelebb 
jutnak az elmúlt idők fogyasz-
tási adataihoz.

Csordás Judit
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